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روایتی از برخورد نامناسب برخی پزشکان مدعی در استان کهگیلویه و بویراحمد

آغاز مرحله ششم رزمایش احسان و
همدلی در کهگیلویه و بویراحمد
مرحله ششم رزمایش احسان و همدلی با حضور
مسئوالن ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و نماینده
ولی فقیه در استان آغاز شد .معاونت اجتماعی
ستاد اجرایی فرمان امام در این آئین ضمن تقدیر
از اصحاب رسانه فعال جهت پوشش برنامههای
خیرخواهانه ستاد اجرایی گفت :امروز مرحله ششم
رزمایش احسان و همدلی را آغاز خواهیم کرد که
طی آن  ۴۳۰۰بسته معیشتی شامل برنج ،روغن،
رب گوجه فرنگی ،ماکارونی و حبوبات توسط گروه
های جهادی و تشکل های مردمی در سراسر نقاط
محروم استان و حاشیه شهرها توزیع خواهد شد.
ابوذر صناعی نیا افزود :بنا بر تدبیر صورت گرفته
طی  ۵فاز این رزمایش انجام خواهد شد و تا پایان
سال ادامه دارد .نکته قابل ذکر تفاهمنامهای است
که با بنیاد  ۱۵خرداد داشتیم و طی آن ستاد اجرایی
و بهزیستی قرار است بین سنین  ۱تا  ۱۴سال افراد
نیازمند ویلچر را پوشش داده و برای آنها ویلچر
تهیه و توزیع کنند ،در فازهای بعدی نیز سایر
سنین تهیه و توزیع خواهد شد .وی ادامه داد :یکی
از اصلیترین آسیب های اجتماعی که خود عامل
گسترش سایر آسیبها در سطح کالن و استان
کهگیلویه و بویراحمد است مربوط به حاشیه نشینی
است که برخی از شهرهای ما با این معضل مواجه
شدند و بنا به تاکید مقام معظم رهبری و رسالت
ستاد اجرایی فرمان امام قرارگاهی تحت عنوان (۱۱۰
محله) تشکیل خواهد شد که ستاد اجرایی ورود
خواهد کرد .صناعی نیا یادآور شد :سه منطقه
در شهرهای یاسوج شامل شهرک امام حسین،
در گچساران محله کیامرثی و در شهر دهدشت
منطقه گلزار به عنوان مناطق مورد هدف مشخص
شدند ،زیرا این نقاط از جمله مناطقی هستند که
زمینه بیشترین آسیب های اجتماعی را دارند.
معاونت اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام
خاطرنشان کرد :این قرارگاه در سه محله تحت
عنوان خانه های برکت احسان تشکیل می شود
که ستاد اجرای فرمان امام قرار است با استفاده
از ظرفیت بومی همین محله ها و توان جوانان زیر
 ۳۰سال دایر شود و با فعالیت های اجتماعی و
هم افزایی سایر نهادهای خدمت رسان از جمله
کمیته امداد ،بهزیستی ،هالل احمر ،شهرداری،
صدا و سیما و سایر نهادها در این محله ها بتوانیم
گوشهای از مشکالت و آسیبهای اجتماعی را
شناسایی و رفع کنیم .کار عملیاتی این قرارگاه ها
شروع شده و به زودی خانههای برکت استان
تشکیل خواهد شد ،عملیات اجرایی این پایگاهها را
خود افراد مستقر در محالت انجام میدهند و ما
تنها پشتیبان آنها خواهیم بود .نماینده ولی فقیه در
استان نیز در این آئین ضمن تبریک ایام خجسته
آغاز والیت امام عصر گفت :در شرایط کنونی
که مردم روزگار سختی را پشت سر میگذارند و
معضالت و مشکالت معیشتی فراوان شده است،
ستاد اجرایی در وسط میدان قرار گرفته و با آسیب
دیدگان در این شرایط سخت کمک می کنند.

گزارش
واکنش آب منطقه ای به حواشی
رسانه ای سد تنگ سرخ

مصائب بیماران کرونایی

در ششمین روز ابتال به کرونا،بنا به الزام قانون تامین
اجتماعی برای دریافت حق بیمه استعالجی باید به
پزشک متخصص مراجعه می کردم که این حضور در
مطب متخصص تجربه ای وقت گیر ،انرژ بر و البته
پوچ بود.
در مطب دکتر متخصص از هیچ دستگاه کارتخوانی
استفاده نمی شد ،پول را یا باید دستی و یا با نرم
افزاهای گوشی پرداخت می کردم.
قرار بو دکتر ساعت  ۱۶بیاید که تا ساعت  ۱۸خبری
از دکتر نشد.
من به عنوان بیمار کرونایی وقتی وارد مطب شدم
بیمار دیگری نبود ،اما متاسفانه امدن دکتر انقدر طول
کشید که سالن مملو از جمعیت شد و وقتی هم به
منشی گفتم که بیمار هستم و خواستم یا مرا زودتر
پیش دکتر بفرستد و یا در محوطه صدایم بزند با همه
احترامی که در برخورد به کار بردم اما منشی با لحن
بسیار بدی از من خواست که مطب را ترک کنم.از
انجایی که هم ویزیت را پرداخت کرده بودم و هم جایی
نوبت پیدا نمی مجبور به ماندت شدم.
خیلی تاسف انگیز است که پزشک متخصص عفونی
از یک سو برای فرار از مالیات بیمار را در تنگنا قرار می
دهد که با تخلفش همراه شود و از سویی همین پزشک
با زیر پا گذاشتن حقوق بیمار هم وقت او را تلف می
کتد و هم او را مورد توهین قرار می دهد.
البته من کرونا داشتم و منشی چنین رفتاری داشت که
از بیان آنپشیمانم کرد که اگر رفتار وی با همه بیماران
همینگونه باشد پس باید به آنهایی که بیماریهایی مثل
ایدز و هیپاتیت دارند حق داد که موقع دریافت خدمات
درمانی حرفی از بیماری خود به میان نیاورند.
شاید در برخی شهر و استانها دسترسی به
متخصصان ساده و راحت باشد اما در استان کهگیلویه
و بویراحمد گرفتن نوبت از متخصصان چه خوب و چه
بد کار دشواری است و در چنین شرایطی اینکه پرداخت
حق بیمه منوط به داشتن نامه استعالجی باشد قانونی
ظالمانه است.
آن شب بیش از  ۲ساعت هم در هوای سرد یاسوج
در محوطه مطب منتظر تماس منشی بودم که به دلیل
غلبه سرما و تب و لرز دوباره به منشی مراجعه کردم
که معلوم شدمنشی کامال مرا فراموش کرده بود و بدتر
انکه بعد از این همه انتظار دکتر حتی از گرفتن درجه
تب ،میزان اکسیژن ،ریه و سایر عالئم حیاتی خودداری
کرد.
ولی هیچ تماسی از طرف منشی .البته چون در اتاق
دکتر باز بود می دیدم بقیه را نیز معاینه نکرد.
بعداز  ۸روز از گذشت بیماری نه تنها حالم بهتر نشد
که و شرایطم بدتر شد،چون اقدام برای کنترل مریضی
پیش پزشک متخصص ،مشکلی از من حل نکرد،نزد
پزشک عمومی مراجعه کردم که در سطح شهر طباباش
در بحث کرونا زبانزد بود،به محض ورودم به اتاق دکتر
و اینکه اعالم کردم کرونا دارم دکتر تمام عالیم حیاتی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان زنجان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سلطانیه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 140060327008000345مــور
خــه 1400 /07/04هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســلطانیه تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای جــواد محمــدی فرزنــد عزیــز الــه بشــماره شناســنامه  981صــادره از
خدابنــده ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان تحــت پــالک  4924فرعــی از 1876فرعــی از  64اصلــی
بــه مســاحت  125/38متــر مربــع پ واقــع در ســلطانیه خریــداری از مالــک رســمی آقــای قربــان
زمانــی فرزنــد اکبــر محــرز گردیــده اســت . .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت
بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض ،داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/07/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/08/12 :

علیرضا حسن زاده  -رئیس ثبت اسناد وامالک 3005

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140060318017002473و  140060318017002474مورخــه 1400/06/15
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رضوانشــهر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای اردشــیر رضــا
زاده مجــدی فرزنــد حبیــب بــه شــماره شناســنامه  771کــد ملــی  4900105988صــادره از کــرج و
اقــای حســین دهقــان نژادفرزنــد فضلعلــی شــماره شناســنامه  4900105988کــد ملــی 4900105988
صــادره از کــرج در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر قســمتی از اعیــان یکبــاب خانــه فاقــد
مجــوز بــه مســاحت  200مترمربــع پــالک  357فرعــی از  59اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک
 229فرعــی از  59اصلــی واقــع در قریــه گیــل چــاالن بخــش  27گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
عنایــت شــکوری گیــل چــاالن مشــاعا بالســویه محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  907/633 .م الــف تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  1400/07/12 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/07/27 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آرمان کاظمی 2808

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1400/06/24 – 140060318008002467هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض حســین محبوبــی پیجانــی فرزنــد موســی بــه شــماره
شناســنامه  2صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت
 268/52مترمربــع قســمتی از قطعــه  655تفکیکــی بــه پــالک  2715فرعــی از  238اصلــی واقــع در
شــهر رودســر بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی موســی محبوبــی پیجانــی محــرز گردیــده
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شــد  475 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز دو شــنبه  1400/07/12تاریــخ انتشــار نوبــت
دوم  :روز ســه شــنبه 1400/07/27

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر 2813

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140060318603006474مــورخ  1400/06/24هیــات موضــوع قانــون تعییــن و
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ملــک
ناحیــه  2رشــت  ،تصرفــات مالکانــه بالمعــارض مجیــد مســاح تالــش فرزنــد خلیــل بــه شــماره شناســنامه
 46078صــادره از تهــران در قریــه پیلــه داربــن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای
احداثــی بــه مســاحت  193. 15مترمربــع پــالک فرعــی  2486از اصلــی  58مفــروز مجــزی از پــالک
 20از اصلــی  58واقــع در بخــش چهاررشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای علــی اکبــر مســکونی
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  1942 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/07/27 :تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم 1400/08/12 :

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت – سعید بدوی 3019
از طرف نعمت ذوقی

مفقودی

اینجانــب حمیــد رضــا کتابچی مالک خــودرو پــژو 207iMTبه شــماره شاســی NAAR03FE3HJ165163
و شــماره موتــور  179B0011083بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور
را نمــوده ام لــذا چنانچــه هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی
ســازمان فــروش شــرکت ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک
پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه  1مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق
3022
ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد .

مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی موتــور ســیکلت بوکســر تیــپ  150رنــگ آبــی مــدل  1393شــماره موتــور
 pfmbem00835شــماره تنــه  nsp150rشــماره پــالک  58331 – 126مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط میباشــد.

قم 3007

روابط عمومی آب منطقه ای کهگیلویه و

بویراحمد گفت :بر اساس پیگیری بعمل آمده

مریم قربانی ،خبرنگار یاسوج _ این روزها درگیر کرونا هستم آنقدر شرایط سختی را می گذرانم که دلم نمی خواهد هیچ انسانی آن را تجربه کند.بدتر از خود
بیماری اما رفتاری است که برخی از پزشکان و خصوصا متخصصان با بیماران دارند.برای آنکه بدانید دقیقا چه چیزی باعث ناراحتی ام شده است بخشی
از تجربیاتم را بخوانید.

از مجموعه وزارت نیرو چنین مصوبه ای در

خصوص تامین آب شهر شیراز از سد تنگ سرخ
بیشتر از تخصیص ابالغی وجود ندارد.

پروژه سد تنگ سرخ بویراحمد در تاریخ 23

آذرماه سال  1390با هدف تامین بلند مدت آب

شرب و صنعت بویراحمد کلنگزنی شد.

تامین آب شرب شهر یاسوج و روستاهای

مسیر بهمیزان  25.5میلیون متر مکعب
در سال ،تامین آب کشاورزی شهرستان

بویراحمد و دنا به میزان  42.4میلیون متر

مکعب ،تامین آب زیست محیطی رودخانه

نوع دیگری از
مالیات وجود
دارد که طبق
آن پزشکان باید
 ۱۰درصد حق
الزحمه خود را
به سازمان امور
مالیاتیبپردازند.
به همین دلیل
هم دولت تصمیم
گرفت تا پزشکان
را ملزم به ثبت
نام و استفاده
از دستگاه
کارتخوانکند
من،شامل اکسیژن،نبض ،تب ،و  ...چک کرد و فوری
برای من سی تی اسکن نوشت،و دارو تجویز کرد،این
کار یک پزشک عمومی بود،با تجویز وی ،من سی تی
اسکن دادم ومعلوم شد ریه ام درگیر هست.
باز طبق همان قانونی که متخصص باید من را ویزیت
می کرد برای دریافت دارو ،من تا یک روز بعد باید صبر
می کرد که متخصص بیمارستان من رودر این شرایط
چک کنه و مجوز برای دارو به من بدهد که این هم
به نوبت خود جای واقعا نگران کنند و ظلم در حق
مریضی است که عصر و شب در اورژانس بیمارستان
به متخصص دسترسی ندارد.
در مراجعمون به اورژانس بیمارستان جلیل به من و
عده ای مثل من اعالم شد فردا ساعت  ۸تا  ۱۱برای اینکه
شما درگیری ریه دارید و باید دارو دریافت کنید ،باید
حتما متخصص شمارا برای دریافت دارو ویزیت کند
که واقعا حرف صحیح و قابل قبول بود ولی نزدیک ۴۵
مریض ازروز قبل برای اینکه متخصص انهارو چک و
دارو تجویز کنه اسم نوشته و نوبت زده بودند.
ولی وقتی مراجعه کردیم عالو بر مریض های روز
گذشته مریض های همان روز هم که شنبه ه بود هم

مفقودی

کارت کار با شماره خانوار  922386164به نام محمد غالمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مشهد 2023

مفقودی

ســند کارخانــه و شناســنامه مشــخصات خــودرو خــودرو ســواری پــژو پارس بــه شــماره انتظامــی 919س 39ایــران 95
بــه شــماره موتــور  12484044937و شــماره شاســی  19308853مــدل  1384برنــگ نقــره ای-متالیــک بنــام مســلم
هیبــت زهــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

(سراوان) 3021

اصالحیه

در آگهــی حصــر وراثــت درج در روزنامــه امــروز مــورخ  1400/07/10اقــای احمــد کوچکــی چنانــی بــه شــماره
شناســنامه  1527نــام پــدر محمــد علــی نــام مــادر کلثــوم نســبت بــه پســر متوفــی از شــعبه اول شــورای حــل
3018
اختــالف شــعبه اول لشــت نشــا درســت مــی باشــد کــه بدینوســیله اصــالح میگــردد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ جــی ال ایکــس آی بــه رنــگ نــوک مــدادی متالیــک مــدل 1388
بــه شــماره انتظامــی  854س  46ایران  56و شــماره موتــور  2970676و شــماره شاســی  S1412288989928متعلق
3017
بــه اقــای کیومــرث منصــوری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ  132مــدل  1390بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه مشــاره انتظامــی
286د  42ایــران  56و شــماره شاســی  S5420090061161و شــماره موتــور  4316997متعلــق بــه الوانــه خورشــیدی
3016
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــزو پــارس مــدل  1391بــه شــماره انتظامــی  283م  76ایــران  46و شــماره
شاســی  NAAN01CAVCK347820متعلــق بــه اقــای رضــا وطــن خــواه ســدهی مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط
3013
مــی باشــد

مفقودی

ســند کمپانــی موتــور ســیکلت سیســتم پــرواز تیــپ ســوپر  150CCمــدل  1394بــه رنــگ آبــی بــه شــماره انتظامی
 77776ایــران  581و شــماره موتــور  0150N2N391102و شــماره شاســی  N2N***150S9414434متعلــق
3014
بــه نمایندگــی عــادل مــردزاد مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند کمپانــی خــودروی ســواری هــاچ بــک سیســتم ام وی ام تیــپ  110Sمــدل  1395بــه رنــگ ســفید
روغنــی بــه شــماره انتظامــی  915ط  79ایــران  46و شــماره شاســی  NATEBAPM3G1002903و
شــماره موتــور  MVM371FBHG002352متعلــق بــه اقــای محمــد میــرم ثابــت مفقــود و ازدرجــه
3020
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9900092

بدینوسیله به اطالع اشخاض ذیل به عنوان متعهد(ورثه وام گیرنده آقای محمد انگوتین) :شامل:
حمید انگوتین نام پدر :محمد تاریخ تولد1369/04/10 :
شماره ملی 3540037594 :شماره شناسنامه3540037594 :
صدیقه انگوتین نام پدر :محمد تاریخ تولد1345/01/06 :
شماره ملی 3549860821 :شماره شناسنامه4 :
محدثه انگوتین نام پدر :محمد تاریخ تولد1361/06/31 :
شماره ملی 3549210991 :شماره شناسنامه13086 :
 -4شریفه انگوتین نام پدر :محمد تاریخ تولد1347/04/01 :
شماره ملی 3549616619 :شماره شناسنامه803 :
-5فاطمه انگوتین نام پدر :محمد تاریخ تولد 1349/10/07
شماره ملی 3549596375 :شماره شناسنامه1292 :
 -6مدینه محمودی نام پدر :درویش محمد تاریخ تولد1349/07/07 :
شماره ملی 6099870490 :شماره شناسنامه272 :
 -7سجاد انگوتین نام پدر :محمد تاریخ تولد13670/11/20 :
شماره ملی 3540070958 :شماره شناسنامه3540070958 :
 -8خدیجه فخری نام پدر :حسین تاریخ تولد1328/07/03 :
شماره ملی 3549589301 :شماره شناسنامه605 :
-9معظمه انگوتین نام پدر :محمد تاریخ تولد1366/11/22 :
شماره ملی 3549938608 :شماره شناسنامه6878 :
 -10زینب انگوتین نام پدر :محمد تاریخ تولد1369/01/13 :
شماره ملی 3540030484 :شماره شناسنامه3540030484 :
 -11معصومه انگوتین نام پدر :محمد تاریخ تولد1363/02/20 :
شماره ملی 3549605455 :شماره شناسنامه2193 :
 -12مرضیه انگوتین نام پدر :محمد تاریخ تولد1365/03/18 :
شماره ملی 3549971508 :شماره شناسنامه566 :
 -13سعیده انگوتین نام پدر :محمد تاریخ تولد1369/04/10 :
شماره ملی 3540037586 :شماره شناسنامه3540037586 :
بــه عنــوان متعهــد پرونــده کالســه  9900092کــه نشــانی همگــی خورموج-کاکــی بــوده وبرابــر گــزارش
اداره پســت شهرســتان دشــتی شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ میگــردد کــه برابــر مســتندات صــدور
اجرائیــه -:ســند رهنــی وشــرطی :شــماره ســند  ،9077تاریــخ ســند  1393/04/21موضوعــات الزم
االجــرا 181.510.910 :ریــال (صــد وهشــتاد ویــک میلیــون و پانصــد وده هــزار و نهصــد و ده ریــال)
خســارت تاخیرروزانــه 173.584 :ریــال ،شــرح :روزانــه مبلــغ  173589ریــال ،تاریــخ مبنــای محاســبه
خســارت 1399/05/27:بدهــکار مــی باشــید کــه براثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور
اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر وبــه کالســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی
باشــد لــذا طبــق مــاده 18و 19آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــماره ابــالغ مــی گــردد از تاریــخ
انتشــار ایــن آگهــی کــه در تاریــخ ابالغیــه اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه درج
ومنتشــر مــی گردد(بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه کلیــه ابــالغ هــای بعــدی در ایــن پرونــده باســامانه ثنــا صــورت
خواهــد پذیرفــت ومتعهدیــن فــوق الذکــر همگــی مکلفنــد بــا مراجعــه ســامانه ثنــا نســبت بــه دریافــت نــام
کاربــری ورمــز اقــدام نماینــد درصــورت عــدم مراجعــه هیــچ مســئولیتی در قبــال عــدم اطــالع از مراحــل
اجرایــی پرونــده بــه عهــده ایــن واحــد اجرایــی نخواهــد بــود) ظــرف مــدت  20روز نســبت بــه پرداخــت
بدهــی خــود اقــدام ودر غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات
علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد .م الــف 208

امیر عباس ترجمان
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اضاف شدند و دکتر متخصص که طبق گفته پرسنل
باید ساعت  ۸تشریف می آمد تا ساعت دوازده و نیم
ظهر به بیمارستان معین کرونا نیامد.
و عمال اینهمه بیمار و همراه مریض ،در محوطه
اورژانس معطل ماندند.اما مساله این بود که پزشک
بیمارستان هم همان پزشکی بود که قبال به مطبش
رفته بودم.
اما عجیب تر انکه همین پزشک می خواست تعدادی
از پرسنل را موطف به ماندن خارج از شیف کاری کند
که با اعتراض از ماندن در بیمارستان ،خارج از شیفت
به دلیل تاخیر غیر موجه دکتر سر باز زدند که البته کار
بحقی بود نمی توانستند خارج از تایم به دلیل کم کاری
بقیه فشار کاری زیادی را تحمل کنند.
حاال من برای دومین بار به اتاق پزشک متخصص
رفتم و این بار با دیدن نامه پزشک عمومی ان را پرت
کرد و این رفتار برای من بیمار نوعی بد اخالقی و بی
تعهدی بسوگندنامه پزشکی بود
پزشکی که عمال با تاخیر های بی جا جان انسان ها
را به خطر می اندازد!
البته برخالف رفتار پزشک متخصص ،خدمات

پرستاران و پرسنل زحمت کش بیمارستان شهید
جلیل جای تقدیر دارد که به واقع مثل اعضای
خانواده با مریض ها برخورد داشتند.
الزم به ذکر است که بدانیم تمامی مشاغل در
ایران ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند ولی در
این بین پزشکان به دلیل درٓامد باالتر ،بیشتر مورد
توجه بخشهای مالیاتی قرار دارند .طبق قانون ،این
دسته مشاغل دو نوع مالیات بر درٓامد حقوقی و
مالیات بر درٓامد مشاغل را به صورت ساالنه پرداخت
میکنند.
عالوه بر این موارد ،نوع دیگری از مالیات وجود
دارد که طبق ٓان پزشکان باید  ۱۰درصد حق الزحمه
خود را به سازمان امور مالیاتی بپردازند .به همین
دلیل هم دولت تصمیم گرفت تا پزشکان را ملزم
به ثبت نام و استفاده از دستگاه کارتخوان کند.
این کار باعث میشود تا دولت از این طریق امکان
سنجش میزان درٓامد پزشکان و تعیین مالیات را
داشته باشد .ضمن اینکه مراکز درمانی هم ملزم
به کسر مالیات علیالحساب از حقالزحمه پزشکان
شدند.

آگهی فقدان سند مالکیت
پالک  2/19/1388اصلی

خانــم مــروت فاضلــی طــی
درخواســت شــماره  15436مــورخ
 1400/7/26منضــم بــه دو بــرگ استشــهادیه
محلــی کــه بــه تائیــد دفتر اســناد رســمی شــماره
 37ایــام رســیده مدعــی اســت ســند مالکیــت
ششــدانگ یکبــاب خانــه پــاک  2/19//13اصلــی
واقــع در ایــام بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود
گردیــده اســت کــه برابــر پرونــده ثبتــی ســند
مالکیــت ششــدانگ پــاک مذکــور اصــل ذیــل
ثبــت  70786جلــد  429صفحــه  379صــادر و
تســلیم گردیــده اســت لــذا مراتــب در اجــرای
تبصــره ذیــل مــاده  120آئیــن نامــه قانــون ثبــت
اعــام تــا هرکــس کــه ســند مالکیــت نــزد وی
بــوده و یــا مدعــی انجــام معاملــه مــی باشــد
ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی
اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند معاملــه را بــه
اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ایــام
ارائــه نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای
مهلــت قانونــی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
المثنــی اقــدام قانونــی بعمــل خواهــد آمــد
رستمی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 3024

شناسه اگهی 1209480 :
نوبت اول 1400/07/27 :
نوبت دوم 1400/07/28 :

پروانه فعالیت داروخانه دامپزشکی متعلق به خانم دکتر مهناز قنبری نژاد
ناصری فرزند رحیم به شماره شناسنامه  ۱۲۱۶۰به شماره ملی  ۲۲۹۱۸۳۴۶۹۱صادره
از شیراز به شماره نظام پزشکی  ۲۰۷۲۰۶با کد پروانه  ۰۲۲۴۰۱۱۰۰۲۲به آدرس استان
کهگیلویه و بویراحمد شهرستان بویراحمد .شهر یاسوج بلوار مطهری روبروی جهاد
کشاورزی به کد پستی  ۷۵۹۱۷۴۴۵۱۳مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی
گواهینامه موقت دوره کاردانی در دوره کاردانی پیوسته تکنسین اتاق
عمل به نام محسن رضانژاد کوخدان فرزند کهزاد متولد  1356به شماره ملی
 4231083398صادره از دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مفقود و از درجه اعتبار
ساقط میباشد  .نوبت دوم

به میزان  33میلیون مترمکعب ،فراهم کردن

امکانات تفریحی و سیاحتی با توجه به جذابیت
توریستی منطقه ،کنترل سیالب و جلوگیری از
خسارت به سازههای موجود در حاشیه رودخانه
از جمله اهداف احداث سد تنگ سرخ است.

در شرایط حاضر موضوعات و حواشی

مختلفی پیرامون تکمیل و ادامه روند احداث
سد مطرح شده و در این اظهارات به انتقال

حجم  100میلیون مترمکعب آب از این سد

به استان همجوار کهگیلویه و بویراحمد یعنی
استان فارس پرداخته شده است.

در بخش دیگری از موضوعات مطرح شده

پیرامون سد تنگ سرخ به ایجاد مشکالت

زیست محیطی و همچنین خشک شدن
رودخانه بشار اشاره می کند در این رستا آنچه
که در این اظهارات مطرح است ایجاد ضرر و

زیان به منابع طبیعی و محیط زیست ،از بین
رفتن منابع آبی و ذخایر آبی در استان اشاره

می کند.

در همین رابطه روابط عمومی شرکت آب

منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد با ارسال متنی
نسبت به این موضوع واکنش نشان داد که

متن آن در زیر آمده است.

با توجه به اخبار منتشر شده در برخی رسانه

های استان مبنی بر اختصاص  ۱۰۰میلیونمتر
مکعب از اب سد تنگ سرخ بشار یاسوج جهت

تامین آب شرب شهر شیراز به آگاهی میرساند

بر اساس پیگیری بعمل آمده از مجموعه وزارت

نیرو چنین مصوبه ای در خصوص تامین آب

شهر شیراز بیشتر از تخصیص ابالغی وجود
ندارد.

لذا درج عدد  ۱۰۰میلیون مترمکعب از سد

تنگ سرخ برای شرب شیراز سندیت نداشته و

عدد مصوب به هیچ عنوان تغییر ننموده است.
ضمن اینکه طی روزهای اینده گزارش کاملی
از وضعیت سد تنگ سرخ و تخصیص آب آن

طی نشستی با حضور خبرنگاران در شرکت آب
منطقه ای استان تشریح خواهد شد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060320002000708هیات اول  /دوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای محسن دهقان فرزند مهدی به شماره شناسنامه  2380214174صادره از
نور آباد در یک باب خانه به مساحت  174/16متر مربع پالک  10782فرعی از 21
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  867فرعی از  21اصلی واقع در گچساران
رادک روبروری فنی و حرفه ای خریداری از مالک رسمی بنیاد مستضهفان
شهرستان دوگنبدان محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نموده  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف 1400/80 :
تاریخ انتشار نوبت 1400/07/27
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/08/13
حسینقائدگیوی
رییس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

برگ سبز کامیونت ون زامیاد مدل ۱۳۹۷رنگ آبی روغنی شماره
پالک ۳۲۳ج ۴۶ایران ۴۹شماره موتور  Z۲۴۷۵۸۱۸۳Zشماره شاسی
 NAZPL140BJ0493617به نام صدیقه جاللی مقدم مفقود گردیده و فاقد
اعتبار می باشد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060320002000629هیات اول  /دوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
گودرز صفائی فرزند خانجان بشماره شناسنامه 1021صادره از بهبهان در یک
باب خانه به مساحت  206/56مترمربع پالک 16868فرعی از  22اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  24فرعی از  22اصلی واقع در گچساران خیابان ثبت قدیم
پشت نانوایی ملک پور سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای غالمشاه
حاجتی و خلیفه افشین پور محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده  .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف 1400/72 :
حسینقائدگیوی
رییس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

